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Směrnice pro reprezentaci na Mistrovství světa obedience (dále jen „MS“) 

Klub obedience CZ (dále jen „Klub“) jako vysílající organizace může poskytnout dotaci 

svému reprezentantovi. Výše dotace pro celou reprezentaci Klubu je každoročně schvalována 

na členské schůzi pro konkrétní MS a rok a prioritně je čerpána na úhradu startovného. Na její 

čerpání má nárok každý člen reprezentačního týmu Klubu za splnění níže uvedených 

podmínek.  

Členem reprezentace může být ten, kdo se přihlásil do kvalifikací, splnil bodový limit a nemá 

vůči klubu žádné závazky. Konečné rozhodnutí o složení reprezentace patří výboru Klubu. 

Povinností každého reprezentanta je zejména: 

 Být členem Klubu nejméně rok před konáním MS. 

 Vystupovat v reprezentačním oblečení při všech oficiálních událostech MS, tj. při 

všech slavnostních ceremoniálech, při trénincích, na nástupech, v den startu 

konkrétního závodníka, při vyhlášení a případně dle pokynů team leadera. 

 Používat případnou výstroj psa, či další vybavení od sponzorů Klubu podle pokynů 

team leadera. 

 Zúčastnit se MS v plném rozsahu, tedy od veterinární přejímky, přes tréninky a 

prvního defilé států až po závěrečné vyhlášení po finálovém dni. 

Člen reprezentačního týmu má právo: 

 Mít osobní sponzory, kterým může dělat reklamu kdykoliv a kdekoliv, nesmí to však 

být v rozporu s touto směrnicí. O této skutečnosti předem informuje team leadera.  

Nesplnění podmínek definujících členství v reprezentaci zabraňuje nominaci týmu do 

reprezentace. Porušení ustanovení této směrnice má za následek povinnost vrácení dotace 

poskytnuté Klubem a nemožnost startovat na následujícím MS v týmu ČR.  

Svým podpisem stvrzuji, že ke dni podpisu nemám vůči Klubu žádné otevřené závazky nebo 

povinnosti, všemu rozumím a nominaci do reprezentace na MS FCI přijímám:   

      

Datum:         Podpis: 

 

 

Nominace Klubem potvrzena:      ANO   x  NE 

 

Datum:        Podpis a razítko: 

http://www.obedience.cz/

